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1. Cel główny zajęć:  
Zapoznanie wychowanków z najczęstszymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. 
 

1.1 Cele szczegółowe oraz umiejętności i kompetencje ucznia:  
 

Uczeń wie:  
1. Jakie są najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową. 
2. Jakie są objawy i skutki tych chorób. 
3. Jakie są sposoby ochrony przed zarażeniem się.  

Uczeń potrafi: 
1. Zrobić plakat o tematyce profilaktycznej. 
2. Wypowiedzieć się na temat chorób zakaźnych. 
 

 

2. Główne obszary wychowawcze i edukacyjne: 
 

Profilaktyka chorób zakaźnych. 

 

 
 
3. Metody pracy: 
prezentacja multimedialna, praca w parach, zajęcia praktyczne, pogadanka 

 

4. Środki dydaktyczne i pomoce: 
prezentacja multimedialna,laptop, projektor, kartki, kredki, pisaki, płyta z muzyką 

relaksacyjną 

 
5. Czas zajęć: 
 60 min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Zarys przebiegu zajęć: 
 

Etap Czynności nauczyciela Czynności uczniów Uwagi 

Wstęp Wychowawca wita 

uczniów i zapoznaje ich 

z tematem zajęć.  

Wychowankowie siedzą 

przy stołach 

ustawionych tak, by 

każdy mógł w dogodnej 

pozycji  widzieć ekran. 

Zajęcia odbywają się w 

sali multimedialnej 

Prezentacja 
multimedialna  

Prowadzący włącza 

prezentację 

multimedialną 

przedstawiająca 

najczęstsze choroby 

przenoszone drogą 

płciową, ich objawy i 

skutki oraz sposoby 

ochrony przed 

zarażeniem 

  

Dyskusja Wychowawca 

rozpoczyna pogadankę 

nt. obejrzanej 

prezentacji. 

 Chłopcy mówią o 

swoich spostrzeżeniach, 

wygłaszają uwagi i 

wnioski. 

Wychowawca zwraca 

uwagę na poprawność 

językową, słownictwo 

używane przez uczniów, 

poprawia błędy. 

Praca w parach, 
zajęcia praktyczne 

Prowadzący rozdaje 

kartki, kredki oraz 

pisaki oraz wyjaśnia na 

czym będzie polegało 

zadanie- 

wychowankowie mają 

stworzyć projekt plakatu 

ostrzegającego przed 

ryzykiem zarażenia się, 

wykorzystując 

informacje z prezentacji. 

Każda para prezentuje i 

omawia swój pomysł. 

 



Wychowawca zgłasza 

swoje uwagi. 

Podsumowanie Prowadzący sprawdza 

ile chłopcy zapamiętali 

z zajęć. Zadaje im 

pytania dotyczące 

omawianego tematu 

chorób przenoszonych 

drogą płciową. 

Uczniowie zgłaszają się 

do odpowiedzi, 

wychowawca poprawia 

ewentualne błędy, 

ocenia zajęcia. 

 

Relaksacja Prowadzący prosi by 

wychowankowie usiedli 

wygodnie i włącza 

muzykę- szum morza 
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